
 שמחה
 

 הדרכה למורים
 הדרכה תורנית 

 טבלאות מארגנות 

 למורהמדריך  

 סדנא  למורים 
 

 שיעורים לשכבה צעירה

 , ה' רועי לא אחסר, מניחים יסודות1שיעור 
 , כיתה א', לגלות את האחריותמפתח הלב, 2שיעור 
 כיתה ב', אלפי פרחי בר מפתח הלב,, 2שיעור 
 , כיתה ג', האדם והעץמפתח הלב, 2שיעור 
 בפתח, משקפי השמחה, 3שיעור 
 מעשה אבות, התורה המשמחת, 4שיעור 

 , כיתה א', התעודה הראשונהמפתח הלב, 5שיעור 
 , השמח בחלקומתבוננים ובונים, 6עור שי

 , כיתה א', מלב אל לבמפתח הלב, 7שיעור 
 אני עוזר בבית , כיתה ב', גםמפתח הלב, 7שיעור 
 , כיתה ג', אני ומשפחתימפתח הלב, 7שיעור 
 , כיתה א', לתת זה גם לקבלמפתח הלב, 8שיעור 
 , נתינה עושה טוב על הלבמפתח הלב, כיתה ב', 8שיעור 
 , כשכולם נותנים כולם מרוויחיםמפתח הלב, כיתה ג', 8שיעור 
 מתבוננים ובונים, נתינה ברינה, 9שיעור 

 , לגלות את הנתינהמפתח הלב, כיתה א', 10שיעור 
 , לגלות את הנתינהמפתח הלב, כיתה ב', 10שיעור 
 , לגלות את הנתינהמפתח הלב, כיתה ג', 10שיעור 
 , שמחה גדולה להיות במצווהמתבוננים ובונים, 11שיעור 
  מתבוננים ובונים, ולשמחה זו, 12שיעור 
 פעילות סיכום, כמה טוב להיטיב, 13שיעור 

 
 שיעורים לשכבה הבוגרת

 , הרוכל המאושר    מניחים יסודות, 1שיעור 
 , חוסכים כל טיפהמפתח הלב, כיתה ד', 2שיעור 
 , הפסולת לסלמפתח הלב, כיתה ה', 2שיעור 
 שימור ופיתוח מפתח הלב, כיתה ו',, 2שיעור 
 בפתח, בשמחה תמיד, 3שיעור 

 מעשה אבות, שמחת אבות, 4שיעור 
 ו', תודה-מפתח הלב, כיתות ד', 5שיעור 
 מתבוננים ובונים, מתנת השמחה, 6שיעור 

 , תנו כפי יכולתכםמפתח הלב, כיתה ד', 7שיעור 
 נתינה מושכלת מפתח הלב, כיתה ה',, 7שיעור 
 , להתנדב מכל הלבכיתה ו'מפתח הלב, , 7שיעור 
 נים ובונים, שמחה במתנהנמתבו, 8שיעור 
 מתבוננים ובונים, שמח ומשמח, 9שיעור 

 ו', סיפורה של נתינה-מפתח הלב, כיתות ד', 10ור שיע
 מתבוננים ובונים, שמחה פורצת גבולות, 11שיעור 
 פעילות סיכום, מרבין בשמחה, 12שיעור 
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 הרב גדי נחום  דף מקורות בנושא שמחה 

   בנושא שמחה ראיון עם נועה מנדל 

 שמחה מחפשים את המטמון 

 מטרות יישומיות הנגזרות מהערך שמחה 

 להרחבה והעשרה אתר מפתח הלב 

 חשיבה חיובית לראות את חצי הכוס המליאה סרטון 

 על הכנה לבר מצוה סרטון 

 איזהו עשיר השמח בחלקו סרטון 

 אתר לב לדעת התגברות על קשיים 
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